Prastarý a nenáviděný národ, který o své
místo ve světě musí tvrdě bojovat.
Skřeti jsou národem, který sídlí v temnotách pod světem. Jsou oškliví, zakrslí a
mají dlouhé ruce, které mnohdy sahají
málem až k zemi.
Povahou bývají zlomyslní a zákeřní.
Nenávidí vše živé, včetně odrazu svého
vlastního ošklivého obličeje ve vodní hladině
i svých hejtmanů, kterým slouží ze strachu.
Nesnášejí denní světlo a nejčastěji proto
vycházejí ze svých doupat jen v noci. Jsou to
lupiči, válečníci i vrazi.
Mnohé skřetí tlupy sídlí v horách, dolují
v jejich kořenech a staví si zde své síně
a kobky. Přepadají pocestné v průsmycích
a svými nájezdy ohrožují i podhůří. Jiné
tlupy se usídlily v temných hvozdech, mezi
jejichž kmeny neproniká sluneční svit.
Skřetí tlupy i kmeny mají silné vůdce, tak
zvané hejtmany, kteří jim vládnou krutou
rukou. Jako takové však obvykle pro
civilizované národy nepředstavují vážnější
hrozbu. Tu a tam se však najde dostatečně
silný hejtman, který svou železnou pěstí
sjednotí znesvářené skřetí kmeny a vytvoří
z nich krvelačnou hordu. V historii jsou
známy případy, kdy pod náporem takových
skřetích hord zanikla i celá království.
Jsou zručnými kováři, ovšem málokdy
kovají něco jiného než zbraně. Často se
spolčují s dalšími „zlými“ stvořeními, jako
jsou například vrrci, či zlobři. A nezřídka se
také nechávají najímat jako žoldáci černokněžníky a loupeživými rytíři.
Skřeti obvykle nemají žádné morální
zásady, i když oni sami to tak neberou.
Uznávají prostě právo silnějšího, ale neváhají si dopomoci k vítězství lstí, klamem a
podvodem. Skřeti jsou společenská stvoření,
která jen zřídka žijí samotářsky. Otrokářství
je běžnou součástí jejich společnosti.

Většinu skřetí populace tvoří snagové. Jde
o běžné skřety, kteří v jejich společenství
často pracují v dolech a kovárnách. Obecně
mají na starosti každodenní chod skřetích
doupat a líhnišť. Nebývají příliš vzrostlí a ani
jejich tělesná stavba není nijak mohutná.
Jejich těla bývají shrbená a šlachovitá. Jejich
kůže je suchá, vrásčitá a má nejčastěji šedou,
hnědou, či nazelenalou barvu. Slovo „snaga“
v černé řeči znamená otrok a pro dominantnější skuruty je v podstatě nadávkou.
Do boje často vyráží vyzbrojeni ošklivými
rezavými sekerami, šavlemi, oštěpy a křivými luky. Jejich zbroje bývají z plesnivé
kůže či zablešených kožešin, kterou si tu
a tam zpevňují kousky kovu či kradené
kroužkové zbroje.

Mučitel
(Tělo, rychlá volba: Snagové)
Mučení nepřátel je pro něj oblíbenou
kratochvílí.
Postava má nadání (2 manévry) pro mučení
a násilné vyslýchání rozumných tvorů.
Odznaky hrdinství
(Vliv, rychlá volba: Skuruti)
Bizarní ozdoby, tetování nebo účes ohlašují, že vykonal odvážný skutek a dodávají
mu sebevědomí.
Postava má nadání (2 manévry) pro zastrašování všech rozumných tvorů.

Skřetům, kteří jsou chováni pro válku se říká
skuruti. Jsou větší a silnější než ostatní skřeti
a méně se hrbí. V boji používají nejčastěji
rovné obouruční meče a těžká, umně
zpracovaná brnění, jaká u skřetího národa
jinak nebývají k vidění. Často si je zdobí
kostmi a dalšími trofejemi, které jen
přidávají jejich děsivému barbarskému vzezření. Někteří dokonce sbírají lebky, uši, či
skalpy poražených nepřátel jako důkaz své
zdatnosti na bitevním poli. Běžnými skřety
pohrdají a považují je za podřadné. Často
bývají kapitány přepadových oddílů, slouží
jako náčelníkova tělesná stráž nebo jako
elitní vojáci.

Nejmenší a často také nejprohnanější ze
skřetích národů. Výškou se rovnají půlčíkům
a trpaslíkům, ač zdaleka nejsou tak robustní.
O to lépe však v boji uskakují ranám. Jsou
mezi nimi oblíbené dýky, oštěpy a krátké
luky. Kromě menšího vzrůstu mívají oproti
jiným skřetům delší uši a nosy, díky čemuž
mívají i lepší sluch a hlavně čich. Proto se
často uplatňují jako lovci a stopaři. Díky
drobnému vzrůstu jsou navíc lehcí a při
plížení dokážou být velmi nenápadní. Bývají
také velmi prohnaní a jsou známy případy,
kdy se vychytralý goblin stal hejtmanem.

Plášť soumraku
(Duše, rychlá volba: Goblini)
Naučil se procházet nocí neviděn, splynout
se stíny a skrýt se zrakům ostatních.
Postava má nadání (2 manévry) pro skrývání se ve tmě, v šeru nebo při špatném
osvětlení.
Noční oči
(Duše)
I v nejčernější tmě vidí jako jiní v šeru.
Šero je pro něj jasným dnem.
Postava s tímto neobvyklým smyslem dokáže vidět ve tmě.
Čich dravce
(Duše)
Jeho vytříbenému čichu nic neunikne.
Vane-li příznivý vítr, dokáže postava s tímto
neobvyklým smyslem cítit a orientovat se
podle čichových vjemů podobně jako zvíře.

